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Konkursy 
 

Konkurs Literacki  
na tom prozy (opowiadania,  

nowele, powieść) 
im. Eugeniusza Paukszty 

 
Zarząd Związku Literatów Polskich Od-

dział w Poznaniu ogłasza konkurs adresowany 
do wszystkich twórców zrzeszonych i niezrze-
szonych. 

Celem konkursu jest pozyskanie warto-
ściowych książek o tematyce społeczno-
obyczajowej w okresie zachodzących prze-
mian politycznych i gospodarczych w kraju.  
Konkurs adresowany jest do osób dorosłych; 
warunek konieczny – ukończone osiemnaście 
lat. 

Każdy uczestnik może przesłać jedną pra-
cę. Prace nigdzie dotąd niepublikowane – 
opowiadania, nowela, esej – maksymalnie do 
30 stron formatu A4 w 3 egzemplarzach, także 
nagrane na nośniku CD, opatrzone godłem 
należy przysłać do dnia 30 września 2017 
roku na adres: Związek Literatów Polskich 
Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 17 pok. 
907, 61-823 Poznań. 

W zaklejonej kopercie, oznaczonej go-
dłem, należy dołączyć swoje dane osobowe, 
adres zamieszkania oraz numer telefonu. 
Wymagane jest też oświadczenie dotyczące 
wyrażenia zgody na przetwarzanie danych 
osobowych.  

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie na-
gród nastąpi 7 listopada 2017r. w Sali Lubrań-
skiego UAM w Poznaniu, podczas 40. Między-
narodowego Listopada Poetyckiego. Nagrodą 
główną będzie pamiątkowa statuetka oraz 
nagrody pieniężne dla zwycięzcy i wyróżnio-
nych. Wyróżnione prace zostaną wydane w 
formie książkowej w terminie do końca paź-
dziernika 2018, z promocją podczas 41. Listo-
pada Poetyckiego w 2018 roku. 

Bliższe informacje można uzyskać pod 
numerem telefonu: 795 405 688.  
 
 

Małopolska Nagroda  
Poetycka „Źródło” 

 
1. Organizatorem Małopolskiej Nagrody Poe-

tyckiej „Źródło” zwanej dalej „Konkursem” 
jest Centrum Sztuki Mościce – Instytucja 
Kultury Województwa Małopolskiego, zwane 
dalej „Organizatorem” oraz Gminny Ośrodek 
Kultury w Borzęcinie.  

2. Konkurs ma charakter ogólnopolski, otwarty. 
Mogą w nim brać udział osoby pełnoletnie, 
zarówno poeci polscy z kraju, jak i z zagra-
nicy. 

3. Tematyka utworów powinna nawiązywać do 
idei Konkursu. Mile widziane będą wiersze 
inspirowane nazwą Konkursu Poetyckiego 
„Źródło” i jego mottem. Forma utworów jest 
dowolna.  

4. Warunkiem udziału w Konkursie Poetyckim 
jest nadesłanie na adres Organizatora, w po-
staci w czterech egzemplarzy wydruków, 
zestawu trzech do pięciu utworów poetyc-
kich. Utwory nie mogą być wcześniej publi-

kowane ani nagradzane w innych konkur-
sach.  

5. Prace konkursowe powinny być przesłane w 
postaci maszynopisów lub wydruków kom-
puterowych w formacie A4 opatrzonych god-
łem słownym. Przez „godło słowne” rozumie 
się jednorazowy pseudonim, który umo-
żliwia zachowanie anonimowości i nie daje 
możliwości zidentyfikowania autora kry-
jącego się za nim. Rękopisy nie będą brane 
pod uwagę.  

6. Uczestnik Konkursu Poetyckiego może prze-
słać tylko jeden zestaw wierszy. Przesłanie 
więcej niż jednego zestawu wierszy pod-
pisanych różnymi godłami dyskwalifikuje 
autora z udziału w Konkursie. 

7. Prace konkursowe powinny być przesłane 
do 10 sierpnia 2017 roku (decyduje data 
stempla pocztowego) na adres: Centrum 
Sztuki Mościce, ul. Traugutta 1, 33-101 
Tarnów z dopiskiem: Nagroda Poetycka 
„Źródło”. Prace nadesłane po ww. terminie 
nie wezmą udziału w Konkursie Poetyckim. 

8. Prawidłowo przygotowane zgłoszenie do 
konkursu powinno zawierać: 

a) prace konkursowe jak opisano w pkt 3-
6.; 

b) wypełnione i podpisane Oświadczenie o 
akceptacji Regulaminu Konkursu Poe-
tyckiego i zgody na publiczne wyko-
rzystanie prac konkursowych;  

c) zamkniętą kopertę oznaczoną tym sa-
mym godłem co prace konkursowe, za-
wierającą informacje o autorze (imię i 
nazwisko, adres, telefon kontaktowy, 
adres e-mail).  

9. Uczestnik Konkursu Poetyckiego zobowią-
zany jest do wniesienia opłaty akredytacyjnej 
w wysokości 20 zł. Opłatę akredytacyjną 
należy wpłacać na rachunek Organizatora: 
Bank Zachodni WBK 80 1500 1748 1217 
4004 5323 0000 z tytułem wpłaty: „Opłata 
akredytacyjna – Małopolska Nagroda 
Poetycka „Źródło”+ imię i nazwisko Uczest-
nika”. 

10. Prace będą oceniane według określonych 
kryteriów, m.in. takich jak: wybór tematu i 
oryginalność jego ujęcia, opanowanie war-
sztatu poetyckiego, walory literackie. 

11. Decyzja Jury Konkursu Poetyckiego jest 
ostateczna i nie przysługuje od niej odwo-
łanie. 

12. Dane osobowe uczestników Konkursu Poe-
tyckiego będą wykorzystywane przez Orga-
nizatora zgodnie z Ustawą o ochronie danych 
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (tekst 
jednolity; Dz. U. z 2016 r., poz. 922) wyłącznie 
na potrzeby Konkursu. 

13. Laureaci Konkursu Poetyckiego zostaną 
uhonorowani nagrodami i wyróżnieniami 
pieniężnymi o łącznej puli 12 tys. złotych: I 
nagroda – 3 500 zł; II nagroda – 2 500; III 
nagroda – 1 500 oraz 5 wyróżnień po 600 zł. 
Nagroda Specjalna za utwór związany z 
regionem Małopolski. 

14. Jury zastrzega sobie prawo do innego po-
działu nagród.  

15. Dodatkowo zostanie przyznanych 10 wy-
różnień honorowych, nagrodzonych drukiem 
w okolicznościowym wydawnictwie pokon-
kursowym. 

16. Nagrodzone prace oraz inne zakwalifiko-
wane przez Jury zostaną opublikowane w 
okolicznościowym wydawnictwie pokonkur-
sowym. 

17. Wszystkie osoby nagrodzone zostaną powia-
domione o werdykcie Jury e-mailowo lub 

telefonicznie. 
18. Rozstrzygnięcie Konkursu Poetyckiego i wrę-

czenie nagród nastąpi  2 października 2017 
roku podczas uroczystej gali, która odbędzie 
się w Tarnowskim Ratuszu. Informacje szcze-
gółowe dotyczące gali zamieszczone zostaną 
na stronie Organizatora: www.csm.tarnow.pl 
i www.borzecin.pl – oficjalnym portalu inter-
netowym Gminy Borzęcin oraz profilu spo-
łecznościowym 
https://www.facebook.com/borzecingok/   

19. Laureaci zaproszeni są do osobistego odbio-
ru nagród na gali finałowej Małopolskiej 
Nagrody Poetyckiej „Źródło”. Nieodebrane 
nagrody zostaną wpłacone na wskazane 
przez laureatów konto bankowe lub prze-
kazane przekazem pocztowym. 

20. Organizator, zaproszonym na galę wręczenia 
nagród laureatom, zwróci koszty podróży i 
zapewni hotel.  

21. Zwrot kosztów podróży dotyczy tylko tery-
torium Rzeczpospolitej Polskiej i środków 
komunikacji zbiorowej. 

22. Podczas uroczystości wręczenia nagród zos-
tanie sporządzona dokumentacja fotogra-
ficzna i filmowa utrwalająca wizerunki 
uczestników ww. gali. Organizator zastrzega 
sobie prawo do publicznego jej wykorzy-
stywania, utrwalania i powielania, wykorzy-
stywania w celach promocyjnych i reklamo-
wych, zamieszczania w prasie, mediach, 
Internecie oraz innych formach utrwaleń 
nadających się do rozpowszechniania, po-
dając dane autora, bez ograniczeń czasowych 
i ilościowych. 

23. Informacji na temat Konkursu Poetyckiego 
udziela:  

a) koordynator Konkursu ze strony Gmin-
nego Ośrodka Kultury w Borzęcinie – 
Piotr Kania, tel. 14 6846013, mail: 
gok@borzecin.pl 

b) ze strony Centrum Sztuki Mościce: Anna 
Sadowska – tel. 14 6334611, mail: 
a.sadowska@csm.tarnow.pl 

 
 

Najciekawsza książka  
poetycka roku 2017 

40. Międzynarodowego  
Listopada Poetyckiego 

  
Związek Literatów Polskich Oddział w Po-

znaniu zaprasza autorów, wydawnictwa, 
stowarzyszenia do nadsyłania książek poetyc-
kich, godnych tytułu i nagrody – Najciekawsza 
Książka Poetycka Roku 2017 – 40. Międzyna-
rodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu. 

Laureata poznamy podczas uroczystej in-
auguracji 40. MLP w Sali Lubrańskiego UAM w 
Poznaniu (ul. Wieniawskiego 1), 7 listopada 
2017 roku. 

Tomy poezji, wydane w języku polskim w 
roku 2017, należy nadsyłać w 3 egzempla-
rzach, do 30 września br. Wybory wierszy nie 
będą brane pod uwagę. 

Wewnątrz dużej koperty z 3 egzempla-
rzami książki prosimy zamieścić małą kopertę 
zawierającą adres domowy, e-mail lub numer 
telefonu.  

Adres Organizatora: Związek Literatów 
Polskich Oddział w Poznaniu, ul. Piekary 
17, pok. 907, 61-823 Poznań. 

■ 


